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Általános Szerződési Feltételek 

konyv-letoltes.hu 

 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a Plant-Web Stúdió Bt. (székhely: 
1031 Budapest, Torma K. u. 14., adószám: 24960290-0-41), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) 
által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, 
hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és 
kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag 
elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), 
magatartási kódexre nem utal. 

Szolgáltató adatai: 

A szolgáltató neve: Plant-Web Stúdió Bt. 
A szolgáltató székhelye: 1031 Budapest, Torma K. u. 14. 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen 
használt elektronikus levelezési címe: info@konyv-letoltes.hu 
Cégjegyzékszáma: 01-06-788051 
Adószáma: 24960290-0-41 
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Telefonszáma: 06-20/293-13-96 
Bankszámla száma: 16200168-11528744 
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93564/2016. 
A szerződés nyelve: magyar 

A tárhely-szolgáltató adatai: 

ProfiTárhely Kft. 
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 183. 
Székhely: Kecskemét, Liszt Ferenc utca 17/b. III/10. 
Cégjegyzékszám: 03-09-121889 
Adószám: 23173080-2-03 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74049/2014 
Tel.: +36 20 254 0866 
Fax.: +36 76 998 344 
E-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu 

  

Alapvető rendelkezések 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére 
a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
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vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön 
kikötés nélkül is irányadók. 

Jelen ÁSZF a Szolgáltató weboldalaira és azok aldomainjein létrejövő jogviszonyokra terjed 
ki, és a Szolgáltató által minedn külön értesítés nékül, egyoldalúan módosítható. 

Jelen ÁSZF 2019.01.01-től visszavonásig érvényes. 

Felhasználó/Megrendelő a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve az ÁSZF 
rendelkezései automatikusan érvényesek. 

Rendelkezésre állás: Szolgálató ügyfélszolgálatot kizárólag e-mail-ben, a Szolgáltató adatai 
alatt feltüntetett e-mail címen vállal. 

  

Adatkezelési szabályok 

Azon adatokat, amelyeket Felhasználók és Vásárlók szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan 
bocsájtanak Szolgáltató rendelkezésére, Szolgáltató csak az adatvédelmi törvény, illetve a 
felek között létrejött szerződés rendelkezésének megfelelően használja fel. 

Az Adatvédelmi tájékoztatót itt találja: 

https://konyv-letoltes.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93564/2016. 

  

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

A webáruházban megjelenített termékek csak online, a webáruházon keresztül vásárolhatóak 
meg. A termékek feltüntetett ára a végső, fizetendő ár. Szolgáltató az Áfa szempontjából 
Alanyi adómentes kategóriába tartozik, így a termékek Áfát nem tartalmaznak. 

A letölthető termékek csomagolási díjat és házhozszállítási díjat nem tartalmaznak, ezek a 
termék jellege miatt nem kerülnek felszámításra. 

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékborítóról 
fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációként szerepelnek. 

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a 
Felhasználókat az akció időtartamáról és feltételeiről. 
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Rendelés menete, a megrendelések feldolgozása és teljesítés 

Felhasználó\Megrendelő regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. 

Válassza ki a terméket, majd kattintson a Kosárba rakom gombra. 

Kattintson a Kosár megtekintése gombra, vagy folytassa a vásárlást a termékek közül. Már 
kiválasztott termékei továbbra is a Kosárban maradnak. 

Felhasználó\Megrendelő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár" ikonra, vagy a 
Kosár menüpontra kattintva. 

A Kosárban átállíthatja a termékek darabszámát a Mennyiség pont alatt. Az "X" ikonnal 
törölheti a kiválasztott terméket a kosarából. 

Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem 
történne meg, a „Frissítés/Kosár frissítése” ikonra kattintson! A Kosár frissítésekor az 
aktuális, fizetendő végösszeg is megjelenik. 

A Tovább a pénztárhoz gombra kattintva Felhasználó\Megrendelő a Pénztár oldalra jut. 

A Pénztár oldalon megadhatóak a Számlázási adatok (név, e-mail cím, cím, ország, város, 
irányítószám; illetve opcionálisan megadható: telefonszám, cégnév). 

Kiválaszthatja az Alapítványt, amely számára az ön által fizetett összeg 5%-át átadjuk. 

Felhasználói fiók: Amennyiben ön visszatérő vásárlóként már regisztrált magának 
felhasználói fiókot, ebben a lépésben bejelentkezhet. Ha még nincs fiókja, ekkor is lehetősége 
van létrehozni egyet (Fiók regisztrálása). 

A Fiókom menüpont alatt bármikor regisztrálhat, vagy beléphet a már meglévő fiókjába. 

A regisztrációt követően a rendszer azonnal belépteti, később személyes azonosítója és 
jelszava segítségével tud belépni az oldalra. Adatait bármikor ellenőrizheti, törölheti, ill. 
módosíthatja az Fiókom menüpont alatt, de az elküldött megrendelést követően ezen adatok 
már nem módosíthatóak, ezért kérjük, hogy megrendeléskor az adatok pontosságára 
fokozottan figyeljen. 

Itt választható ki a fizetési mód, mely a következő lehet: 
PayPal (PayPal számla, vagy bankkártya) 
Bankkártya (Borgun - B-Payment Szolgáltató Zrt). 

Miután ellenőrizte a megrendelt termékeket és a feltüntetett végösszeget, fogadja el az ÁSZF-
et és a Fizetés gombbal továbbléphet a fizetéshez. 

Ekkor átirányítódik egy biztonságos fizetési felületre (PayPal, vagy Borgun), ahol 
bankkártyájával, vagy PayPal fiókját használva kifizetheti rendelése ellenértékét. 

A sikeres fizetési folyamatot követően ön a webáruház felületén le tudja tölteni a vásárolt 
könyve(ke)t, miután visszairányítódik a webáruház köszönő oldalára. 
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Az oldal tartalmazza a vásárlás részleteit, a vásárló adatait, a fizetés eredményét és a letöltési 
linket. 

A kifizetett könyv(ek) letöltése maximum 3 alkalommal lehetséges, a fizetéstől számítva 3 
hónapon belül. A könyvek pdf formátumban kerülnek átadásra, kérésre (info@konyv-
letoltes.hu) .mobi és .epub formátumot is konvertálunk belőlük. 

Vásárló e-mail-ben szintén megkapja a letöltési linket (a vásárlás folyamán a helyes e-mail 
cím megadása Felhasználó/Vásárló felelőssége). Az e-mail tartalmazza továbbá a vásárlás 
részleteit, vásárló adatait, a fizetés eredményét és a letöltési linket. 

Bankkártyás fizetés esetén Vásárló e-mail-ben szintén megkapja a fizetési elismervényt a 
Borgun rendszeréből. 

Vásárló e-mail-ben szintén megkapja a számlát a vásárlásáról. A számla a Billingo (Octonull 
Kft.) rendszerén keresztül, manuálisan készül el a vásárlás után, a Vásárló által megadott 
számlázási adatokból. A számlázási adatok pontos megadása Felhasználó/Vásárló felelőssége, 
a számlát utólag javítani nem áll módunkban. A számla pdf formátumban érkezik. 

Szolgáltató a tranzakcióról e-számlát (elektronikus számlát) állít ki, kivéve, ha 
Vásárló/Megrendelő kifejezetten másképpen nem rendelkezik. Az e-számla befogadását 
Megrendelő (külön rendelkezés hiányában) automatikusan megerősíti a Megrendelés 
elküldésével. Amennyiben Vásárló/Megrendelő hagyományos (nyomtatandó) számlát 
szeretne, megrendeléskor a Megjegyzés (További információk, Rendelés jegyzetek) rovatban 
szükséges ezt feltüntetnie. 

Amennyiben technikai fennakadás folytán a számla, vagy a vásárlást követő, letöltési linket 
tartalmazó e-mail nem érkezik meg Vásárló elektronikus postafiókjába, úgy Vásárló jelzi ezt 
az info@konyv-letoltes.hu e-mail címre. A jelzésre Szolgáltató a kiállított számlát, vagy a 
letöltési linket ismételten megküldi a Vásárlónak. 
Regisztrált felhasználó a Fiókom menüpont alatt is megtalálja fizetett letöltéseit. 

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó\Megrendelő a megrendelési folyamatlezárása előtt 
minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A 
helyes adatok bevitele Megrendelő felelőssége, ezeket utólag javítani nem áll módunkban! 

  

Szerzői jogok, jogi nyilatkozat: 

A webáruház tartalmi elemei (szöveges és képi), továbbá a webáruházban árusított 
elektronikus, vagy papír alapú könyvek tartalma, vagy azok bármely részlete az 1999. évi 
LXXVI. törvény (a szerzői jogról) alapján szerzői jogvédelem alá esnek. 

Ezek bármilyen megsértése (például, de nem kizárólagosan: bármilyen internetes felületen 
való megosztás, eladás, ingyenes továbbadás a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül) 
haladéktalan intézkedést von maga után. 
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A Szerzői jogokról szóló törvényt itt találja: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900076.TV 

A Szerzői jogok megsértésének büntetjogi következményeiről itt olvashat: 

http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/4_2006/szerzoi_jogi_jogsertesek_buntetojogi_
jogkovetkezmenyei/ 

  

Felelősség kizárása 

Szolgáltatás hardveres és szoftveres környezetéért és az abból eredő esetleges hibákért 
Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. 

Nem vállal felelősséget továbbá Felhasználó tévedéséből, hibájából, figyelmetlenségéből 
fakadó semmilyen természetű kárért. 

Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okokból keletkezett hibákért, vagy ezek 
következményeiért; így például, de nem kizárólagosan az Internetes hálózatban keletkező 
technikai meghibásodás, vagy kimaradás; bármilyen eredetű technikai leállás, szünet; mások 
által elhelyezett káros alkalmazás, vagy program. 

Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság található a termékeknél vagy az áraknál, a 
szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. A szolgáltató ilyen esetben a hiba felismerése, 
illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően vagy 
még egyszer megerősíti a megrendelést vagy a szolgáltató elállhat a szerződéstől. 
Amennyiben előre utalás történt az összeget visszatérítjük. Az ebből adódó mindennemű 
kártérítési igényt elutasítjuk. 

Szolgáltató a webáruházban szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. Ez a változás 
azonban nem érintheti a már megrendelt és visszaigazolt áruk árait. A változtatás a 
webáruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe.. 
Szolgáltató a webáruház Általános Szerződési Feltételeit, Adatvédelmi nyilatkozatát, a 
termékeket érintő bármely tartalmi elemet szabadon módosíthat. 
A módosítás a feltöltés időpontjában lép életbe. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a 
szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. 

Abban az esetben, ha Megrendelő bármilyen formában megsérti a szabályokat, Szolgáltató 
szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vásárlást és törölheti nyilvántartásából. Ezen döntés 
ellen a Megrendelő, Vevő nem jogosult fellebbezni. 

Ügyfélszolgálat 

Vásárlás, letöltés esetén bármilyen felmerült, termékkel kapcsolatos, vagy technikai kérdésre, 
problémára Szolgáltató e-mail útján igyekszik segítséget nyújtani. Az erre használatos e-mail 
cím: info@konyv-letoltes-hu 

Telefonos ügyfélszolgálatot Szolgáltató nem köteles nyújtani.  
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Elállás joga  

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 
Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől 
számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt 
terméket. 

Azonban az online letöltéssel elérhető digitális adattartalom esetén az elállási jog nem 
érvényesíthető; a Megrendelés leadásával és a rendelés ellenértékének kiegyenlítésével 
Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezését adja a teljesítés megkezdésére, s ezzel 
egyidejűleg Megrendelő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy eme jogának elvesztését 
tudomásul vette. 

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló 
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 
Korm. Rendelet jelenleg a következő címen érhető el: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve jelenleg akövetkező címen 
érhető el: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF 

Felhasználó\Megrendelő egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban 
található elérhetőségeken. 

  

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás 

Azon termékekre, amelyek eladási ára 10.000,- Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás – 
jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor a gyártó vagy forgalmazó vállalhat 
önkéntes jótállást, illetve a fogyasztót megilletik a kellékszavatossági jogok. 

A szavatossági jogok sorrendje 

Akár szavatosságra, akár jótállásra „hivatkozik” is a vevő hibás teljesítés esetén, őt az új Ptk. 
6:159. § (2) bekezdése rendelkezése alapján négyféle ún. szavatossági jog illeti meg: a 
kijavítás / a kicserélés / az árleszállítás / a vételár-visszatérítési igény (ún. elállás). Tehát 
kiemelten fontos, hogy kellékszavatossággal kapcsolatos, valamint a kötelező jótállás hatálya 
alá tartozó termék esetén felmerülő minőségi kifogás alkalmával is ugyanez a négyféle 
jogosultság illeti meg a fogyasztót. 

Az új Ptk. szerint olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal 
tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági 
igénye alapján a jogosult választása szerint 
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• kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog 

teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény 

teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe 

véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a 

kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy 
• az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére 

maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a 

kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben 

foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a 

kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

Az új Ptk. is tartalmazza azt a szabályt, miszerint jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs 
helye. A törvény rögzíti, hogy a kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a 
jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult 
érdekeit kímélve kell elvégezni. 

Ki viseli a költségeket? 

Az új Ptk. 6:166. §-a szerint a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a 
kötelezettet - tehát a vállalkozást - terhelik. Kivétel az az eset, ha a dolog meghibásodásában a 
jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági 
kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles 
viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e 
tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 

Milyen határidőn belül reklamálhatunk? 

Az új Ptk. főszabálya szerint a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától 
számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén azonban a 
szavatossági idő hosszabb: a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától 
számított két év alatt évül el. 

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb 
elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben 
sem köthető ki érvényesen. 

Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés 
időpontjától számított öt év alatt évül el. 

Fontos szabály, hogy nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely 
alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. 

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény 
elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás 
következményeként új hiba keletkezik. 

Melyek azok az esetek, amikor az eladót nem terheli szavatossági kötelezettség? 
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Az új Ptk. 6:157. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések tartalmazzák a 
szavatossági felelősség alóli mentesülés eseteit, miszerint a mentesülésre két esetben kerülhet 
sor: 

• ha a hibát a jogosult a szerződéskötés időpontjában ismerte; 
• ha a hibát a jogosultnak a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

Fontos, hogy az eladónak csakis a vevő által ismert hiba vonatkozásában nincs 
kellékszavatossági felelőssége – és csak az ilyen jellegű hibákra mondják jogszerűen az 
eladók, hogy ezekre nincs szavatosság (és nem lehet emiatt a terméket pl. kicseréltetni). 

Ki mikor mit bizonyít? 

Lényeges különbség van a bizonyítási kötelezettség terén a két jogintézmény között. A 
jótállás körében - a jótállás mindkét fajtájának teljes időtartama alatt - a jótállásra kötelezett 
(az eladó) csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés 
után (tehát például a vevő általi nem rendeltetésszerű használat miatt) keletkezett. 

Ezzel szemben a szavatosság körében fő szabály szerint a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, 
vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői 
rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál azonban fontos, a fogyasztói 
szerződésekre irányadó - és a fő szabály alól kivételt képező – szabály, miszerint a 
teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell 
tekinteni), hogy a hiba oka már a tejesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében az első 
hat hónapban jelentkező kellékhiány miatti felelősség alól az eladó fél csak akkor mentesül, 
ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a 
termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett. 

Tehát a jótállás teljes időtartama és a szavatossági idő első 6 hónapja alatt egyaránt a 
kötelezettet (az eladót) terheli a bizonyítás, azaz csak akkor mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

Kiemelendő azonban, hogy csakis a Ptk. szerinti fogyasztói szerződésekre áll ez a vélelem 
szavatosság esetén, így a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez 
a szabály. Ahhoz ugyanis, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén a 
fogyasztónak nem minősülő vevő sikeresen érvényesíthesse a szavatossági jogait, 
bizonyítania kell, hogy a hiba oka már a teljesítéskor megvolt. 

Kivétel a kivétel alól, vagyis nem irányadó a hivatkozott vélelem, tehát bizonyítás terheli 
mégis a fogyasztót a szavatosság első 6 hónapjában is, amennyiben a vélelem a dolog 
természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. 

Hibás teljesítés 

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya 
szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a 
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. 

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, 
vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó 
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és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek 
a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. 

Az új Ptk. is ismeri a hibás teljesítési vélelem fogalmát, ami azt jelenti, hogy fogyasztó és 
vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig 

vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba 
már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba 
jellegével összeegyeztethetetlen. 

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás 
terhe a vállalkozást terheli. 

Kellékszavatosság 

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a 
kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék 
hibájáért(pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező 
hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. 

Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék 
olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás 
pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási 
hibának). 

Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy 
hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű 
eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges 
kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.) 

Termékszavatosság 

Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által 
fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén 

a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás 
megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket 
cserélje ki. 

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba 
hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott 
leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy 

• a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy 

forgalmazta; 
• a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika 

állása szerint nem volt felismerhető; vagy 
• a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. 
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Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére 
vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. 

Közlési és igényérvényesítési határidők 

A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval 
közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül 
közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától 
számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. 

Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén 

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos 
érvényesítheti a gyártóval szemben. 

Jótállás 

A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél 
(eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült 
minőségi kifogás esetén 

a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, 
jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése 
miatt keletkezett. 

A jótállásnak két fajtája van: 

• a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és  
• a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.  

Utóbbi esetben nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet 
jótállás vállalására, hanem erre önként - jól felfogott piaci érdekből - kerül sor. 

Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén 

Az új Ptk. szerint a jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új 
tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. 

A jótállási igény érvényesítése 

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. 

Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető 
jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó. 

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - 
nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három 
hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő 
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elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a 
kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, 
vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

Jótállás 

A jótállás tartalma 

Akár kötelező, akár szerződéses jótállásról legyen szó, a szerződés hibátlan teljesítéséért a 
jótálló felel, és a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, 
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (Ptk. 6:171. §). 

A jótállás alapján érvényesíthető jogok attól függnek, hogy a jótállás a felek megállapodásán 
vagy jogszabály rendelkezésén alapul-e, így: 

• a kötelező jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében 

lényegében a szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) lehet 

– de kedvezőbb feltételekkel - érvényesíteni, 
• ha pedig a jótállás szerződésen alapul, a felek megállapodása szerinti tartalmú jogok 

illetik meg a jogosultat, azzal, hogy, amennyiben nem rendelkeznek ezekről, úgy 

szintén a Ptk. szerinti szavatossági jogokat érvényesíthet a jogosult. 

A jótállás időtartama 

A jótállási idő a tényleges teljesítéssel kezdődik, tartamát az ún. kötelező jótállás esetében az 
azt rendelő jogszabály, míg szerződéses jótállásnál a felek megállapodása határozza meg. 

A kötelező jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő 
átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja 
végzi, akkor az üzembe helyezés napja. Tehát fontos kihangsúlyozni, hogy a jótállási idő nem 
feltétlenül a vásárlás napján kezdődik. 

Mindezek alapján a jótállás időtartama független a szavatossági jogok érvényesíthetőségére 
irányadó határidőktől, és azokhoz képest akár rövidebb, de hosszabb is lehet. 

Látni kell azonban, hogy a gyakorlatban a teljesítéstől (vásárlástól) számítottan 
„párhuzamosan” telik a szavatossági és jótállási határidő, azok sokszor átfedésben vannak. 
Amennyiben például a fogyasztó bútort vásárol 10.000 Ft feletti értékben, arra a vonatkozó 
rendelet alapján egy év kötelező jótállás jár, függetlenül attól, hogy ugyanerre a bútordarabra 
a forgalmazó 5 év „garanciát” (szerződésben vállalt jótállást) biztosít, és a Ptk. alapján pedig 
– fogyasztói szerződés esetén - két év jogvesztő határidőn belül érvényesíthetőek a 
szavatossági jogok. 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének m) és n) pontjai értelmében a 
vállalkozásnak tájékoztatnia kell a fogyasztót a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra 
vonatkozó jogszabályi kötelezettségről, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről. 
A kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás fogalmakat pontosan és megfelelően kell 
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használni, úgy hogy a fogalmak közötti különbség a fogyasztó számára világos és egyértelmű 
legyen. E tájékoztatás a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt 
mintatájékoztató útján is megadható. 

Jótállási jegyhez minta elérhető innen: 

http://www.nfh.hu/sites/default/files/jotallasi_jegy_minta_141128.pdf 

A kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek körét itt találja: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76566.261676 

  

Panaszkezelés  

Fogyasztói panaszügyintézés írásban, az info@konyv-letoltes.hu elektronikus levelezés címen 
történik. 

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, 
bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A 
Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 9. 
III.emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10. 

Békéltető testületek elérhetőségei: 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 
Fax száma: (76) 501-538 
Név: Mátyus Mariann 
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu; 

Baranya Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. 
Telefonszáma: (72) 507-154 
Fax száma: (72) 507-152 
Név: Dr. Bodnár József 
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu; 

Békés Megyei Békéltető Testület 
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 
Fax száma: (66) 324-976 
Név: Dr. Bagdi László 
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
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Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 
Fax száma: (46) 501-099 
Név: Dr. Tulipán Péter 
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu; 

Budapesti Békéltető Testület 
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefonszáma: (1) 488-2131 
Fax száma: (1) 488-2186 
Név: Dr. Baranovszky György 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék 
Fax száma: (62) 426-149 
Név: Dékány László, Jerney Zoltán 
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu; 

Fejér Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 
Telefonszáma: (22) 510-310 
Fax száma: (22) 510-312 
Név: Kirst László 
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 
Fax száma: (96) 520-218 
Név: Horváth László 
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu; 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
Telefonszáma: (52) 500-749 
Fax száma: (52) 500-720 
Név: Dr. Hajnal Zsolt 
E-mail cím: info@hbkik.hu; 

Heves Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. 
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. 
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék 
Fax száma: (36) 323-615 
Név: Pintérné Dobó Tünde 
E-mail cím: tunde@hkik.hu; 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 
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Telefonszáma: (56) 510-610 
Fax száma: (56) 370-005 
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu; 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszáma: (34) 513-010 
Fax száma: (34) 316-259 
Név: Dr. Rozsnyói György 
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu; 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 
Telefonszám: (32) 520-860 
Fax száma: (32) 520-862 
Név: Dr. Pongó Erik 
E-mail cím: nkik@nkik.hu; 

Pest Megyei Békéltető Testület 
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. 
Telefonszáma: (1)-269-0703 
Fax száma: (1)-269-0703 
Név: dr. Csanádi Károly 
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu 
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 
Telefonszáma: (82) 501-000 
Fax száma: (82) 501-046 
Név: Dr. Novák Ferenc 
E-mail cím: skik@skik.hu; 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 
Fax száma: (42) 311-750 
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu; 

Tolna Megyei Békéltető Testület 
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 
Telefonszáma: (74) 411-661 
Fax száma: (74) 411-456 
Név: Mátyás Tibor 
E-mail cím: kamara@tmkik.hu; 

Vas Megyei Békéltető Testület 
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
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Telefonszáma: (94) 312-356 
Fax száma: (94) 316-936 
Név: Dr. Kövesdi Zoltán 
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. 
Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK) 
Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma) 
Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es 
mobilon) 
Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121 
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 
web: www.bekeltetesveszprem.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület 
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 
Telefonszáma: (92) 550-513 
Fax száma: (92) 550-525 
Név: dr. Koczka Csaba 
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 

Vitarendezés a fogyasztó és vállalkozás közötti határon átnyúló, online ügyekben: 

1. Mi az online vitarendezési platform és hogyan működik? 
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így 
ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen 
keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók 
tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. 
Legkésőbb 2016. január 9-től az Európai Unió összes tagállamában a fogyasztók 
rendelkezésére kell állnia a platformnak. 

2. Milyen típusú viták esetén vehető igénybe az online vitarendezési platform? 
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló 
fogyasztói jogvita esetén van erre lehetőség. Tehát ha az Európai Unióban tartózkodási hellyel 
rendelkező fogyasztó az interneten keresztül vásárolt egy terméket, vagy vett igénybe 
szolgáltatást, és ennek kapcsán egy olyan kereskedővel támad vitája, amelynek telephelye egy 
másik tagállamban van (de előfordulhatnak olyan tagállami előírások is, amely alapján egy és 
ugyanazon tagállamból is igénybe vehetik a felek a platform eljárását). 
Például ilyen eset, ha egy magyar fogyasztó német cég online boltjából vásárolt valamit, vagy 
„fordítva”, ha egy német tartózkodási helyű fogyasztó magyar vállalkozás webshop-jából 
rendelt és ezzel kapcsolatban támadt vitájuk. 

3. Mi számít online adásvételi szerződésnek? 
Olyan szerződés, amely oly módon jön létre, hogy a kereskedő vagy a kereskedő közvetítője 
egy weboldalon vagy más elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut 
és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg 
az árut vagy árukat. Ide tartozik az összes webshopon keresztüli vásárlás, illetve ha valaki 
például mobil applikációt használ vásárlásra. Ha egy szerződésben áru és szolgáltatás 
megrendelése egyaránt történik, az is ebbe a kategóriába tartozik. 
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4. Mi számít online szolgáltatási szerződésnek? 
Olyan szerződés, amely oly módon jön létre, hogy a kereskedő vagy a kereskedő közvetítője 
egy weboldalon vagy más elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen 
szolgáltatást és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül 
rendeli meg a szolgáltatást vagy szolgáltatásokat. 
Ilyen lehet például, ha a fogyasztó egy fizetős ingatlanhirdetési oldalra regisztrál. 

5. Ki minősül fogyasztónak? 
A fogyasztói online vitarendezési rendelet (OVR rendelet) alapján bármely természetes 
személy, aki nem kereskedelmi, üzleti vagy szakmai célból vásárol meg árut, vagy vesz 
igénybe szolgáltatást. 
Például ha egy fodrászként dolgozó személy a szalonja részére vásárol például hajszárítót, 
akkor nem fog fogyasztónak minősülni, azonban ha saját használatra megvásárol egy 
televíziót, akkor igen. 

6. Ki minősül kereskedőnek? 
Bármely természetes vagy jogi személy (akár magán akár állami tulajdonú), aki vagy amely 
kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységi körét érintő célból kínál árut vagy 
szolgáltatást, akkor is, ha helyette vagy a nevében más személy jár el. Például egyéni 
vállalkozó, vagy bármilyen cég a formájától függetlenül. 

7. Mit érhetek el ezzel az eljárással? 
Ha nem sikerül közvetlenül a kereskedővel megegyezni a megrendelt áruval vagy 
szolgáltatással kapcsolatos vita során, akkor a platformon keresztül az alternatív vitarendezési 
fórumok (Magyarországon a békéltető testületek, külföldön a hasonló szervezetek, 
elnevezésüktől függetlenül) segítségével ingyen – külföldön adott esetben olcsón – és a bírói 
útnál jóval gyorsabban rendezheti ezt el. A magyarországi fórum előtti eljárás zárulhat a felek 
közötti egyezséggel, amely kötelező erővel bír a felekre nézve. Ha ezt nem sikerül elérni, 
akkor a vállalkozás alávetése esetén kötelezést tartalmazó határozattal, mely szintén kötelező 
erejű, ennek hiányában pedig ajánlással, amely nem köti a feleket, viszont ha a vállalkozás 
nem teljesíti az ajánlásban foglaltakat, a békéltető testület 60 nap elteltével nyilvánosságra 
hozza az adatait, az ügy leírását (a fogyasztó adatai nélkül) és az ajánlást. 

8. Hogyan érem el az online vitarendezési platformot? 
Az Európai Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett 
kereskedőknek, valamint a letelepedett online piacoknak egy linket kell elhelyezniük a 
honlapjukon, amely az online vitarendezési platformra mutat, a fogyasztók számára könnyen 
elérhető helyen. Amennyiben a szerződéskötés e-mailben történt, a kereskedőnek az 
ajánlattételt tartalmazó e-mailje tartalmazza az elérhetőséget. Ezen felül megtalálható a 
Budapesti Békéltető Testület és az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának 
magyarországi szervezetének honlapján is, illetve az Európai Unió tájékoztató oldalain (mint 
például az Európa Önökért portál: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_hu.htm). 

9. Még soha nem vettem részt hasonló eljárásban. Kihez fordulhatok, ha kérdésem van az 
eljárással kapcsolatban? 
Minden európai uniós tagállam, így Magyarország is köteles ún. online vitarendezési 
kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, 
akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot 
hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el. Elérhetőségei: 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
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Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
Fax: 06 (1) 488 21 86 
Telefon: 06 (1) 488 21 31 
A tanácsadók megválaszolják a kérelem benyújtására vagy a csatolandó dokumentumokra 
vonatkozó kérdéseket, illetve tájékoztatást nyújtanak a platform működésével, vagy az 
alternatív vitarendezési fórum eljárási szabályaival kapcsolatban. Ezeken felül általános 
tájékoztatás is kérhető az online vitarendezési kapcsolattartó ponttól az adott országban 
érvényesíthető fogyasztói jogokról. 

10. Ki és hogyan nyújthat be panaszt? 
Magyarországon ilyen jellegű vitarendezésre csak a fogyasztó kezdeményezésére van 
lehetőség. Az online vitarendezési platformon található egy elektronikus űrlap, amelyet a 
panasszal élőnek hiánytalanul ki kell töltenie. 

11. Milyen nyelveken nyújtható be a panasz? 
Az online vitarendezési platformon keresztül az Európai Unió összes hivatalos nyelvén van 
lehetőség a panasz benyújtására. Továbbá a platform az esetleg szükséges fordításokhoz 
fordítóprogramot működtet, ezért az sem jelenthet problémát, ha nem beszéli annak az 
országnak a hivatalos nyelvét, amelyben a kereskedő telephelye van. 

12. Milyen adatokra van szükség a panasz benyújtásához? 
A panasz benyújtásakor a következő információkat kell megadni az elektronikus űrlapon: 
- A fogyasztó neve, e-mail címe és postai címe (ha van, akkor a képviselő neve, e-mail címe 
és postai címe is) 
- A kereskedő neve és e-mail címe, weboldala és postai címe (ha van, akkor a képviselő neve, 
e-mail címe és postai címe is) 
- A fogyasztó vagy képviselője által ismert nyelv vagy nyelvek 
- Az ellenérdekű fél által ismert nyelv, amennyiben ez az adat rendelkezésre áll 
- A panasszal érintett áru vagy szolgáltatás típusa 
- Az árut vagy a szolgáltatást valamely honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül 
kínálta-e fel a kereskedő és rendelte-e meg a fogyasztó. 
- A megvásárolt áruk vagy szolgáltatások ára 
- Az áruk vagy szolgáltatások vásárlásának időpontja 
- Közvetlen kapcsolatba lépett-e a fogyasztó a kereskedővel 
- Korábban már foglalkozott-e valamely alternatív vitarendezési fórum vagy bíróság a 
jogvitával 
- A panasz típusa 
- A panasz ismertetése 
- Ha ismert, akkor az az alternatív vitarendezési fórum vagy fórumok, amelyet vagy 
amelyeket a kereskedő köteles igénybe venni, vagy amely vagy amelyek igénybevételére 
elkötelezte magát. 

13. Kell-e csatolnom valamilyen dokumentumot? 
Érdemes a kitöltött űrlaphoz csatolni minden dokumentumot, amely alátámasztja a panaszban 
foglaltakat. Ezek lehetnek - a teljesség igénye nélkül – a szerződés és a panasz típusától 
függően az adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, jótállási jegy, a vállalkozással folytatott e-
mailezés vagy levelezés, fényképek. A kérelmezőknek többféle lehetősége van ezek 
becsatolására, például feltölthetnek szkennelt dokumentumokat, fényképeket, vagy ha 
valamilyen dokumentum már eleve elektronikusan áll rendelkezésre (például számla), akkor a 
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platformra ezeket is mind fel lehet tölteni. Ezzel annyiban gyorsítható meg az eljárás, hogy 
elkerülhető a későbbi hiánypótlásra felszólítás. 

14. Mi történik, ha hiányosan töltöm ki a kérelmet? 
A panaszt benyújtó fél kap egy értesítést a platformtól arról, hogy a panaszt nem lehet tovább 
feldolgozni mindaddig, amíg a hiányzó információkat meg nem adja. 

15. Mi a teendő, ha módosítani szeretném a kérelmemet? 
A platformon lehetőség van arra, hogy elektronikus űrlap vázlatát a fogyasztó elmentse, és 
később vissza tud lépni, illetve tudja szerkeszteni az űrlapot, mielőtt elküldené. 

16. Van bármilyen teendőm, mielőtt igénybe veszem az online vitarendezési platformot? 
Elsőként mindenképpen meg kell próbálni közvetlenül a kereskedővel rendezni a vitás 
kérdést, mivel az alternatív vitarendezési fórumok ezt előzetes eljárási feltételként szabhatják, 
amelyet a fogyasztónak valahogy bizonyítania is kell tudni, hogy ezt megtette. (Online viták 
esetén kézenfekvő az e-mail-t választani a kereskedővel való kapcsolattartásra.) A Budapesti 
Békéltető Testület eljárásában szerepel ez az előzetes feltétel, más tagállam alternatív 
vitarendezési fórumainak eljárási szabályairól pedig az ország online vitarendezési 
kapcsolattartó pontjainál lehet érdeklődni. 

17. Mik azok az alternatív vitarendezési fórumok? 
Bármely olyan szerv – elnevezésétől függetlenül –, amely tartós alapon jött létre, jogviták 
alternatív vitarendezési eljárással történő (tehát nem bírói úton) rendezésével foglalkozik, és 
amely a vonatkozó hatósági jegyzékben szerepel. Magyarországon a békéltető testületek 
feladata az alternatív vitarendezési eljárás lefolytatása fogyasztó és kereskedő közötti 
vitákban. 

18. Hogyan kerül a kérelmem a ténylegesen eljáró fórum elé? Van bármilyen egyéb teendő 
ezzel kapcsolatban? 
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az 
ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintett feleknek meg kell egyezniük egy alternatív 
vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a 
fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint 
megszületik a megállapodás, az online vitarendezési platform továbbítja a panaszt ehhez a 
fórumhoz. Ha a feleknek nem sikerül ebben 30 napon belül megegyezni, vagy ha a platform 
nem tud a benyújtott adatok alapján egy olyan alternatív vitarendezési fórumot sem 
azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, nincs mód a panasz további feldolgozására. 
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület rendelkezik kizárólagos illetékességgel 2015. 
szeptember 11-től a határon átnyúló online fogyasztói jogviták elbírálására. Eljárási 
szabályaink szerint az előbb jelzett dátumtól a magyar kereskedő nem utasíthatja vissza az 
eljárást, sőt, együttműködési kötelezettsége van. 

19. Mi alapján határozza meg a platform az alternatív vitarendezési fórumot? 
A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező alternatív vitarendezési fórumokat a platform az 
űrlapon megadott lakóhely/tartózkodási hely alapján, és a vitához kapcsolódó ágazat alapján 
határozza meg. Azért fontosak ezek az adatok, mert ugyan Magyarországon egyetlen 
alternatív vitarendezési platformnak – a Budapesti Békéltető Testületnek – van kizárólagos 
illetékessége a határon átnyúló online fogyasztói jogvitákban, ám más uniós országokban 
eltérő lehet a rendszer. Például Németországban külön fórumok foglalkoznak a járműjavítás, 
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ruhatisztítás és más gazdasági ágazatok területén (építőipar, rádió- és televízió stb.) felmerült 
vitákkal. 

20. Magyarországon melyik szerv járhat el az ügyemben? 
Magyarországon kizárólag a Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi 
vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti 
jogvitákban. 

21. Van-e bármilyen költsége az eljárásnak? 
A Magyarországon kizárólagos illetékességű Budapesti Békéltető Testület eljárása ingyenes. 
Amennyiben fontolóra veszi, hogy más tagállam alternatív vitarendezési fórumában állapodik 
meg a kereskedővel, mindenképpen kérjen erre vonatkozó információt az adott tagállam 
online vitarendezési kapcsolattartó pontjától erre vonatkozóan. Mindemellett, bár jogszabály 
szerint a fogyasztótól maximum névleges díj kérhető, ez esetenként elérheti az 50-100 eurót 
vagy meg is haladhatja. Amikor már egy alternatív vitarendezési fórum elé kerül a panasz, a 
fórum kötelezően tájékoztatja a feleket – eljárási szabályai mellett – az eljárás költségeiről is, 
de érdemes már a fórum kiválasztása előtt érdeklődni erről. 

22. Mi a teendő akkor, ha valamilyen okból más tagállam alternatív vitarendezési fóruma elé 
került az ügyem és nem beszélem az ország nyelvét? 
A fogyasztónak semmi különösebb teendője nincs ilyen esetekben, mert az online 
vitarendezési platform biztosítja az eljáráshoz szükséges fordításokat, ilyen jellegű probléma 
miatt a fogyasztónak semmilyen problémája nem származhat ebből az eljárás során. 

23. Kötelező személyesen megjelenni az eljárás során? 
Nem, az ilyen típusú ügyekben általában írásbeli az eljárás. Csak akkor van rá mód, hogy az 
eljárás során a fórum kötelezze a feleket a személyes megjelenésre, ha a fórumra vonatkozó 
előírások ezt lehetővé teszik és a felek is beleegyeznek. 

24. Mennyi időt vesz igénybe az eljárás? 
Az eljárás maximum 90 napot vehet igénybe onnantól kezdve, hogy a kérelem hiánytalanul 
beérkezett. Ez az időtartam az Európai Unió egyik tagállamában sem lehet hosszabb. 

25. Ha nem sikerült az online vitarendezés során megoldást találni a jogvitára, milyen egyéb 
lehetőségem van? 
Attól, hogy egy fogyasztó részt vesz az online vitarendezési eljárásban, még nem veszíti el a 
jogát arra nézve, hogy az eljárás sikertelensége esetén más jogi eszközöket vegyen igénybe 
követelése érvényesítéséhez. 
Kérheti például bíróságtól európai fizetési meghagyás kibocsátását, amelyhez egy 
formanyomtatványt kell kitölteni. Hiánytalan kitöltés esetén a bíróság 30 napon belül 
kibocsátja a fizetési meghagyást. A kibocsátás után a kötelezettnek 30 nap áll rendelkezésére, 
hogy vitassa a követelést, egyébként végrehajthatóvá válik. Ha vitatja a követelést, akkor 
pedig per formájában folytatódik az eljárás. Ha a fogyasztó úgy dönt, választhatja rögtön a 
peres utat is, amelyet a bírósághoz benyújtott keresetlevéllel tud megindítani. Kérés esetén 
ezekről a lehetőségekről az online vitarendezési kapcsolattartó pontok tájékoztatják a 
fogyasztót. 

/Forrás: http://www.bekeltet.hu/1-Hirek/269-Online-vitarendezes/ 

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 
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Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 
(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi 
Törvényszék illetékességét (1055 Budapest, Markó u. 27. I. emlet 14.). 

  

Vonatkozó fontosabb jogszabályok jegyzéke  

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); 
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.); 
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.); 
• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 

(II. 26.) Korm. rendelet; 
• a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 

2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 
• az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. 

(IX. 22.) Korm. rendelet 
• a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének 

részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet. 

A jogszabályok elérhetőek a www.njt.hu linken. 

 

Érvényes: 2019.01.01-től visszavonásig 


